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โครงการ พัฒนาพื้นท่ีชุมชนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
ตามยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์   
 แผนงาน   
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ภารกิจ   
           ด้าน            การผงัเมือง          การพัฒนาเมือง 
                                                           การท่องเที่ยว          การบริการด้านช่าง 
        การพัฒนาเมืองโครงสรา้งพื้นทีชุ่มชนชายแดน 
       -สถานะของดา่นชายแดน (ถ้าม)ี 
   จุดผ่านแดนถาวร 
   จุดผ่อนปรนการค้า 
      จุดผ่านแดนชั่วคราว 

 ความสอดคล้องกับแผนพฒันาดา่นและพืน้ที่ชุมชนชายแดน  
 และการเชื่อมโยงกับ AEC (ถ้ามี) 

 
ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่   ต าบล มุกดาหาร  อ าเภอ เมืองมุกดาหาร  
จังหวัด มุกดาหาร                      (พร้อมระบุลงในภาพถ่ายทางอากาศ (สี))    
ขนาดพื้นที่โครงการ  274  ไร่  3  งาน  30.985  ตารางวา 
ประมาณการงบประมาณโครงการ  200 ล้าน  บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  เทศบาลเมืองมุกดาหาร โทรศัพท์   
เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน ชื่อ    โทรศัพท์   
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ      27  เดือน 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

1. หลักการและเหตผุล 

ปัจจุบัน จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน 2 แห่ง เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง (ดังแสดง
ในรูปที่ 2) คือ  

(1) จุดผ่านแดนอ าเภอเมืองมุกดาหาร เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อการค้าชายแดนไทยลาว เป็นเขต
ติดต่อกับเมืองคันทะบุลี (ปัจจุบันคือเมืองไกสอน พมวิหาร) แขวงสะหวันนะเขต  

(2) จดุผ่านแดนสะพานมิตรภาพ 2 บ้านสงเปือย ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร เป็น
เขตติดต่อกับบ้านนาแก เมืองไกสอน พมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งภายหลังการเปิดใช้สะพานมิตรภาพ
แห่งที่ 2 ท าให้มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงภาคการท่องเที่ยวก็ขยายตัวอย่างมาก 
โดยจะเชื่อมโยงเส้นทางผ่านลาว และเวียดนามผ่านถนนสาย R9  
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จากบทบาทและความส าคัญของพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนจังหวัดมุกดาหารดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบเพื่อ
รองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบและเป็นไปตามมาตรฐานของชุมชน
เมืองชายแดน โดยเน้นให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อ
ค้าขายธุรกิจ อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงของประเทศ ฯลฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้เสนอจัดตั้งงบประมาณ ส าหรับด าเนินการ ก่อสร้างตามแบบ
รายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนในพืน้ที่ชุมชนด่านชายแดนมุกดาหาร  

2.2 เพื่อลดความเสียหายพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนมุกดาหาร จากภัยธรรมชาติ  

2.3 เพื่อพัฒนาเมืองในการจัดเตรียมและแก้ไขปัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐานและองค์ประกอบ
อ่ืนๆที่จ าเป็นอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงในการรองรับ
ความเจริญเติบโตของเมืองให้มีความเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อมสอดคล้องกับผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ด่านชายแดนจังหวัดมุกดาหาร  

3. เป้าหมายของโครงการ 

ก่อสร้างระบบระบายน้ าและอาคารประกอบ ห้วยหินอ่าง-ร่องปอ-ล ารางสาธารณะ ในพื้นที่บริเวณ
ชุมชนด่านชายแดนมุกดาหาร และพัฒนาตลิ่งห้วยแข้   

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ลดปัญหากากการรุกล้ าพื้นทีล่ ารางสาธารณะ แมน่้ า ล าคลอง ลดปริมาณความเสียหายจากปรมิาณ
น้ าในแมน่้ าทีสู่งขึ้นทว่มชุมชนเมอืงพื้นที่ด่านชายแดนจังหวัดมุกดาหาร และสอดคลองกบัความจ าเป็น
เร่งด่วนและตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  

5. ความส าคัญ จุดเด่นและความน่าสนใจของโครงการ มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ / 
โบราณสถาน / แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน / เมือง อย่างไร 

จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าโขงที่มีสะพานเชื่อมต่อไปยังสะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีตลาดอินโดจีน ซึ่งเป็นตลาดขายปลีกและ
ส่ง รองรับการค้าและบริการทั้งในพื้นที่เมืองมุกดาหารและพื้นที่จังหวัดโดยรอบ   

จากศักยภาพของเมืองมุกดาหารนี้เอง ในการวางผังผังประเทศจึงได้ก าหนดให้มุกดาหารเป็น          
จุดเชื่อมต่อของโครงข่ายเส้นทางแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Corridor) หรือ เส้นทาง R2 
เชื่อมต่อระหว่างเมียนมาร์ - ไทย - ลาว โดยมีเส้นทางจากท่าเรือเมาะละแหม่ง แม่สอด มุกดาหาร สะหวัน
นะเขต ดานัง     มีเส้นทางรวม 1,450 กิโลเมตร โดยโครงข่ายนี้ได้วางแผนให้เชื่อมต่อกับถนนโครงการอ่ืนๆ 
ในระดับภูมิภาค ท าให้เป็นถนนที่เชื่อมต่อประเทศทั้งหลายในภูมิภาคนี้เข้าด้วยด้วน รวมทั้งเชื่อมต่อเมือง
ส าคัญๆ ในประเทศ และด้วยเหตุผลที่ว่าการขยายตัวของเมืองมักเกิดการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับสภาพทาง
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ภูมิประเทศ หรือสภาพของดิน หรือท าเลที่ตั้ง และเกิดการรุกล้ า การลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สามารถรองรับ
การขยายตัวของเมืองได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง  

6. นโยบายและแผนการพัฒนาระดับต่าง ๆ (ความยาวไม่เกิน 2 หน้า พร้อมแนบเอกสารแผนพัฒนาจังหวัด 
ไม่รวมแผนที่แนบท้าย) 

6.1) ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดท าผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหารข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกันทั้งในระดับจังหวัด และชุมชนเมืองทั้งหมด โดยทั่วไปครอบคลุม
ระยะเวลา 20 ปี ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผังเมืองรวม
จังหวัดมุกดาหาร แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 

ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร มีกลยุทธ์ในการพัฒนาเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรและมรดก
ทางวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่เกษตรซึ่งเป็นแหล่งอาหารและฐานการผลิตของ
จังหวัด การเตรียมรองรับการพัฒนาเส้นทางการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน  
โดยจ าแนกเป็นประเด็นดังนี้ 

1. พัฒนาชุมชนให้เกิดเป็นล าดับชุมชนที่มีประเภทขนาดของการให้บริการในแต่ละชุมชน
อย่างเหมาะสม และสามารถรองรับการค้าขาย การขนส่งและการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงกับประเทศใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพ ปัญหา 
ข้อจ ากัด ของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง
ป่าไม้และเกษตรกรรมและศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน รองรับอยู่
พอสมควร และส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรโดยการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
เกษตรกรรมอย่างคุ้มค่าที่สุด 

3. การท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิ เวศน์ ในรูปแบบที่
สอดคล้องกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และส่งเสริมการผลิตหัตถกรรมและการ
บริการส าหรับรองรับการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแก่ประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 

4. โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละชุมชนให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างเพียงพอ และพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศ  
เพื่อนบ้านและจังหวัดข้างเคียง 
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ที่มา : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร, 2557 

รูปที่ 6.1-1 แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตตามผังเมอืงรวมจังหวัดมุกดาหาร 
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6.2) ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร 

ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร ใช้เป็นแนวทางและนโยบายในการพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจ
การค้าการท่องเที่ยวชายแดน และสงวนพื้นที่บริเวณต่างๆ ในเขตผังเมืองรวมให้สภาพแวดล้อมของเมืองมี 
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบท มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ได้รับสิ่งตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ตามบทบาทของเมืองมุกดาหารทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาผังเมืองรวมเมืองมุกดาหารในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2554 - 2574) คือ 

เมืองมุกดาหารจะพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางหลักด้านการค้า การคมนาคม 
อุตสาหกรรมการบริการการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค และจะเป็นศูนย์กลาง การ
ปกครองเศรษฐกิจ อาชีพ แหล่งงาน แหล่งรายได้ และการบริการในระดับภูมิภาค สร้างความสมดุลระหว่าง
เมืองและชนบท โดยการก าหนดพื้นที่พัฒนาเมืองและพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตผังเมือง ให้
ด ารงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งรักษาแหล่งอารยธรรมและวิถีชีวิตชุมชนให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และ
วัฒนธรรมอันดี 

โดยสามารถสรุปเป็นวิสัยทัศน์การผังเมืองที่สอดคล้องกับจังหวัดไว้ ดังนี้ 
“เมืองการค้า และการท่องเที่ยวชายโขง ณ  ประตูตะวันออกสู่ อินโดจีน : Trade & Tour Town on 
Mekong at Eastern Gateway to Indochina and Beyond” 
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ที่มา : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร, 2557 

รูปที่ 6.2-1 แผนผังการใชป้ระโยชน์ที่ดินในอนาคตตามร่างผงัเมืองรวมเมืองมุกดาหาร (ปรับปรุงคร้ังที่ 3) 
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7. ได้รับความเห็นชอบและบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด 

     ได้รับความเห็นชอบฯแล้ว        ยังไมไ่ด้รับความเห็นชอบฯ      ก าลังด าเนินการเสนอฯ 

8. แผนที่ที่ตั้งโครงการ (แสดงการเข้าถึงพ้ืนที่และสถานที่ส าคัญใกล้เคียง) 
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9. ขอบเขตพื้นที่โครงการ 
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10. สภาพทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ 

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ชุมชนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรอ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอเมือง
มุกดาหาร และบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 อ าเภอเมืองมุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ค่อนข้างราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ าโขง ยกเว้นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้านทิศ
ตะวันตก และด้านทิศใต้ ที่เป็นเนินเขาไม่สูงมากนัก  ระบบระบายน้ าในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารมี 
2 รูปแบบ คือ การใช้ท่อ/รางระบายน้ า และการใช้คลองระบายน้ าภายใน โดยระบบท่อ/รางระบาย
น้ าจะก่อสร้างอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น ตามแนวถนนสายหลักและสายซอย ซึ่งท่อระบายน้ า
ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6-1.0 ม. มีเพียงบางส่วนที่เป็นรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดประมาณ 0.4-0.6 ม. ระบบคลองระบายน้ าภายในนั้น มีอยู่หลายสายทั่วทั้ง
พ้ืนที่เทศบาล  ได้แก่ ห้วยมุก ห้วยแข้ ห้วยร่องปอ และห้วยหินอ่าง เป็นต้น 
  

พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัย เช่น น้ าท่วม ดินถล่ม เป็นต้น 
   ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัย   ไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในเขตผังประเภท 
   ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด   ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวม/ชุมชน/เฉพาะ 

11. รายละเอียดงบประมาณโครงการ 

ล าดับ รายการ ราคาประมาณการ หมายเหตุ 

1. งานระบบระบายน้ าสายหลัก 
(ห้วยแข้ ห้วยหินอ่าง-ร่องปอ) 

166.67 ล้านบาท  

2. งานอาคารประกอบระบบระบายน้ าหลัก 18.36 ล้านบบาท  

3.    
4.    

5.    

 รวมราคาประมาณการทั้งสิ้น 185.03 ล้านบาท  

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งมอบพื้นที่โครงการให้เข้าก่อสร้าง และรับมอบโครงการ 
     พร้อมการบ ารุงดูแลรักษาเม่ือโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ .เทศบาลเมืองมุกดาหาร  
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สภาพพ้ืนที่ชุมชนชายแดนมุกดาหาร 
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13. การออกแบบเบื้องต้น 

  
ห้วยหินอ่าง(ก่อนมีโครงการ) ห้วยหินอ่าง(หลังมีโครงการ) 

  
ห้วยหินอ่าง(ก่อนมีโครงการ) ห้วยหินอ่าง(หลังมีโครงการ) 

  
ร่องป่อ (ก่อนมีโครงการ) ร่องป่อ (หลังมีโครงการ) 

 
 

ล ารางสาธารณะ(ก่อนมีโครงการ) ล ารางสาธารณะ(หลังมีโครงการ) 
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14. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ท่ีเกี่ยวกับโครงการ พร้อมแนบเอกสาร
เกี่ยวกับการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย) 

 วัน เวลา ปี / จ านวนครั้งการประชุมรับฟังฯ 
มีการจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่   

1. ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมือวันที่ 20 ตุลาคม 2552  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขั้นศึกษาความเหมาะสม เมื่อวันที ่14 กรกฏาคม 2553  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขั้นออกแบบรายละเอียด เมื่อวันที่ 25 พฤษจิกายน 2553  

 รายละเอียดเนื้อหา / ข้อสรุป / มติ จากการประชุมรับฟัง 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดที่ผ่านมาทั้ง3รอบท าให้ได้ข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ต่อโครงการ และสอดคล้องกับสภาพปัญหา รวมไปถึงความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ชุมชนชายแดนมุกดาหารเป็นอย่างมาก โดยมีมติที่ประชุม ร้อยละ 92.4 เห็นด้วยกับโครงการ 
และ ร้อยละ 7.6 ไม่แสดงความคิดเห็น  

 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขั้นออกแบบรายละเอียด มีผู้เข้าร่มประชุมดังนี้  
1.  ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

1.1 เพศ   
ชาย 
หญิง 

46 
14 

76.7 
23.3 

1.2  อายุ     

ต่ ากว่า 30 ปี 
30-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

3 
10 
18 
15 
14 

5.0 
16.7 
30.0 
25.0 
23.3 

1.3  การศึกษา     

ประถมศึกษา 
มัธยมต้นหรือเทียบเท่า 
มัธยมปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 
ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี (โท,เอก) 

11 
8 
3 
5 
26 
7 

18.3 
13.3 
5.0 
8.3 
43.3 
11.7 

1.4 สถานภาพทางสังคม   
เจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ 
ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน 

29 
3 
28 

48.3 
5.0 
46.7 
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  ภาพการประชุมฯ 
ประมวลภาพการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขั้นออกแบบรายละเอียด  

   

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน รับเอกสาร และแบบประเมินผล 
นางสาวมาลัย  โล่ห์เงิน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ 
ผู้ด าเนินรายการ 

 

   

นายไพโรจน์  สุขเจริญพงษ์ 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร 

กล่าวรายงาน 

นายธีระศักดิ์  ดาวมุกดา 
รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 

กล่าวเปิดการประชุม 

โยธาธิการและผังเมืองมุกดาหาร  
มอบของท่ีระลึกแก่รองนายกเทศมนตรี

เมืองมุกดาหาร 
 

   

นายสนัติสุข  เชื่อมชยัตระกูล  
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 

น าเสนอความเป็นมาและสภาพปัญหา 
และแนวทางป้องกัน 

บรรยากาศการประชุม 

   

บรรยากาศร่วมแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุม 
นายกเทศมนตรีต าบลบางทรายใหญ่ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุม 
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15. ความพร้อมของพื้นที่โครงการ 

1) แบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้าง พร้อมประมาณราคาโครงการ 
      ไม่มี 
   มี  
  แบบรายละเอียด จ านวน  186 แผ่น  
  ประมาณราคาโครงการ จ านวน   23   แผ่น 

2) สรุปเนื้อหารายละเอียดและองค์ประกอบโครงการ (โปรดระบุให้ละเอียดและชัดเจน) 
2.1 ก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักห้วยแข้ พร้อมอาคารประกอบ(ตลิ่งฝั่งซ้าย

จากห้วยค าสายทอง) ความยาวรวม 1.19 กม.   
2.2 ก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักล ารางสาธารณะ  (แยกไทยยานนท์ถึง

ห้วยมุก) ความยาวรวม 0.48 กม.  
2.3 ก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักห้วยแข้ (ตลิ่งฝั่งซ้ายจากห้วยค าสายทอง) 

ความยาวรวม1.19 กม.  
2.4 ก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักห้วยหินอ่าง-ร่องปอ ถึงห้วยแข้ ความยาว

รวม 3.99 กม.  

3) โครงการดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาส าคัญของประชาชนส่วนใหญ่ 
   มาก      ปานกลาง      น้อย 

4) โครงการดังกล่าวนี้เป็นความต้องการของประชาชน 
   มาก      ปานกลาง      น้อย 

5) โครงการดังกล่าวนี้ได้ผ่านการน าเสนอในระดับ (พร้อมแนบเอกสารประกอบ)  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   จังหวัด   เทศบาล      อบต. 
   ประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสีย      อ่ืน ๆ ระบุ   

 โครงการมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
   มีความเป็นไปได้สูง      มีความเป็นไปไดป้านกลาง      มีความเป็นไปได้น้อย 

6) เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการ / หนังสือที่แสดงว่าได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
(โปรดระบุข้อมูลให้ชัดเจน) 

      พ้ืนที่ราชพัสดุ ระบุ   
      พ้ืนที่หน่วยงานของรัฐ ระบุ   
      พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ระบุ   
      พ้ืนที่เอกชน ระบุ   
      อ่ืน ๆ ระบุ   
 (พร้อมแนบเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการฯ / หนังสือที่แสดงว่าได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน มาด าเนินการโครงการ) 
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7) การได้รับอนุญาตใช้กรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการ (ตามข้อ 6) เมื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการนี้ 
  ได้รับอนุญาตฯ แล้ว     ยังไม่ได้รับอนุญาตฯ     ยังไม่ได้ด าเนินการขออนุญาตฯ       
  (พร้อมแนบเอกสารฯ) 

8) ความพร้อมในการส่งมอบพ้ืนที่โครงการและการรับมอบโครงการ เมื่อด าเนินการก่อสร้าง  
แล้วเสร็จไปดูแลบ ารุงรักษา 

   ยินดี      ไม่ยินดีด าเนินการ 

9) การให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างของผู้ขอเสนอโครงการ  
/ เจ้าของพ้ืนที่ / ท้องถิ่น 

   ยินดีให้ความร่วมมือ      ไม่ยินดีให้ความร่วมมือ 

 ผู้ขอเสนอโครงการ 

 ลงชื่อ   

 (                                     ) 
- ต าแหน่ง   - 

 

 ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

 ลงชื่อ   

 (                                     ) 
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  


